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Technaxx
® 

 * Gebruiksaanwijzing 

Action Cam Full HD 360° TX-96 
 

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, 

waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de 

voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED 2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te 

raadplegen op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat 

u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. 

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een 

Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: 

support@technaxx.de 

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe 

hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de 

garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht 

heeft.          Garantie 2 jaar 
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1. Eigenschappen 

 360° Action Cam voor VR & Full HD panoramische beelden 

 Veelzijdig inzetbaar voor sportieve & outdoor activiteiten 

 Panoramische lens met 360° horizontale & 180° verticale gezichtshoek 

 Draadloze live weergave via WiFi-verbinding naar uw smartphone (10m) 

 Gratis iOS & Android APP 

 MicroSD-kaart tot 64GB (niet meegeleverd) 

 Oneindige opnamefunctie, tijdverloop, fotoburst 

 G-sensor voor automatisch opnamen na schokken 

 Waterdicht in behuizing* met IP68 tot 30m diepte   

(*meegeleverd) 

 Veelzijdig beugels voor diverse montage- & installatiemogelijkheden 

 

 

2. Overzicht van het apparaat en functies van de knoppen 

    

Bovenkant Onderkant Linkerkant Rechterkant 

 

Bovenkant 
1. 

In-/uitschake

len 

 Druk lang (2 seconden) op de aan/uit-knop om de camera in te 

schakelen. Druk opnieuw lang om de camera uit te schakelen. 

 Wanneer in werking, druk kort om het scherm uit of aan te zetten. 

2. 

Controlelam

pje 

Statuscontrolelampje 
(blauw) 

1. Opname, blauw lampje knippert 
2. Apparaat aan, blauw lampje brandt 

Oplaadcontrolelampje 
(Rood) 

1. Opladen, rood lampje brandt 

2. Rood lampje dooft eenmaal opgeladen 

3. OK knop  Druk kort om een video in de videomodus te starten of te stoppen. 

 Druk kort om de functie in te stellen, druk opnieuw om te bevestigen. 

 Druk kort om een foto in de fotomodus te nemen. 

 Druk kort om video in de afspeelmodus af te spelen of te onderbreken. 

 

Onderkant 
4. Batterijvak Installeer de oplaadbare batterij in de camera. 
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Linkerkant 
5. Omhoog 

(WiFi) 

 Druk kort om in de menu- en afspeelmodus naar de vorige pagina te 

gaan. 

 Druk lang om de WiFi-functie te openen of te sluiten. 

6. Menu  Druk kort om de menu-instellingen te openen, en druk in het 
video-/foto-/afspeelmenu opnieuw kort om de systeeminstellingen te 
openen.  

 Druk lang om tussen de video-, foto- en afspeelmodus te schakelen. 

7. Omlaag 

(Microfoon 

aan/uit) 

 Druk kort om in de menu- en afspeelmodus naar de volgende pagina te 

gaan. 

 Druk kort om een video in de videomodus te sluiten of te openen. 

 

Rechterkant 
8. Micro USB  Laad uw camera op door het met de USB-kabel op de lader aan te 

sluiten. 
 Maak verbinding met een PC (“U-stationmodus”, “Oplaadmodus” 
om op te laden) 

9. 

MicroSD-kaartsl

euf 

Breng een microSD-kaart (max.64GB) in om video’s en foto’s op te 

slaan. 

10. Micro HDMI Verbinding maken met HDTV via HDMI-kabel (optioneel), video- en 

audiouitgang voor TV. 

 

OPMERKING: Stel de Action Cam niet bloot aan regen zonder waterdichte behuizing! 

3. Aan de slag 

De batterij opladen: Sluit de camera met de meegeleverde MicroUSB-kabel aan op 

een computer, een USB-adapter* (DC5V/1A* niet meegeleverd) of een mobiel apparaat, 

zoals een powerbank. Het LED-oplaadcontrolelampje brandt ROOD (met camera UIT). Dit 

geeft aan dat de camera aan het opladen is. Het lampje dooft eenmaal de batterij volledig is 

opgeladen. Het duurt circa 3-4 uur om de batterij volledig op te laden (met behulp van een 

DC 5V/1A netadapter). 

 

De accu installeren en verwijderen: Plaats uw duim op het lipje aan de onderkant 

en trek het achteruit. Het deksel komt los. Haal de batterij vervolgens uit de camera.  

 

Opmerking: Het is tevens mogelijk om op te nemen terwijl de laadkabel verbonden is (met 

of zonder batterij). Het blauwe en rode LED-lampje branden. Zorg dat de voeding minstens 

1A levert.  

 

Geheugenkaart inbrengen: Stop de microSD-kaart juist in de kaarthouder zoals 

aangegeven in de buurt van de kaarthouder. Geheugenkaart verwijderen: Verwijder 

de microSD-kaart door op het uiteinde van de geheugenkaart te drukken. De kaart springt 

uit de sleuf.  
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Opmerking:  De camera is niet uitgerust met een intern geheugen. Voor gebruik, 

installeer een reeds geformatteerde geheugenkaart of formatteer het over de instellingen 

van de camera.  Formatteer microSD-kaarten met minder dan 32GB met FAT32 en 

formatteer 64GB met exFAT. MicroSD-kaarten zijn over het algemeen bij aankoop reeds 

geformatteerd. 

 

In- en uitschakelen 
Inschakelen: Druk en houd de “Aan/uit” knop (1) gedurende 2 seconden ingedrukt, het 

startscherm verschijnt en de camera wordt ingeschakeld. 

Uitschakelen: Druk en houd de “Aan/uit” knop (1) gedurende 2 seconden ingedrukt en de 

camera wordt uitgeschakeld. 

Automatische uitschakeling: Er is standaard geen automatische uitschakeltijd ingesteld. 

Activeer de automatisch uitschakeling in de algemene instellingen van de camera en de 

camera wordt na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. De timer start na de laatste 

druk op een knop om op energie te besparen. 

Uitschakelen door laag vermogen: Als het batterijvermogen laag is, dooft het 

LCD-scherm en wordt de camera automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op. 

 

Opmerking: Het systeem bewaart de laatste gegevens wanneer het apparaat automatisch 

wordt uitgeschakeld en de video wordt automatisch opgeslagen wanneer de batterij leeg is. 

 

4. Functiemenu: Het menu van de camera doorlopen. 

Druk lang op de “Menu” knop (6) om tussen  
de video-, foto- of afspeelmodus te schakelen. 

   

Video opnemen Foto nemen Afspelen 

   

Druk kort op de “Menu” 

knop (6). 
Druk kort op de “Menu” 

knop (6). 

Druk kort op de “Menu” 

knop (6). 
 

   

Video-instellingen Foto-instellingen Afspeelinstellingen 

Druk kort op de “Menu” 

knop (6). 
Druk kort op de “Menu” 

knop (6). 

Druk kort op de “Menu” 

knop (6). 
 

   

Algemene instellingen Algemene instellingen Algemene instellingen 
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5. Opnamemodi 

1. Ronde modus (visoog) 

 

 

 

De ronde modus legt de originele beelduitvoer 

vast zonder het omzetten van 

weergegeven/opgeslagen beeld. Resolutie in 

videomodus: 1344x1344 30fps 

 

Informatie: 

Geen omzetting (vervormd) betekent dat het 

zuivere, originele beeld (visoog) dat de lens 

toont/opneemt wordt weergegeven. 

 

Omzetting (rechtgetrokken) betekent dat het 

geselecteerd beeldgebied voor de kijker wordt 

omgezet in de originele afmetingen en het 

geselecteerd gezichtshoek - het beeld wordt aldus 

geëgaliseerd. 

 

 

 

 

 

 

2. Panorama 180° modus 

 

 

 

Panorama 180° mode legt een rechtgetrokken 

beeld van het weergegeven/opgenomen beeld 

weer. Het omgezet gebied wordt in de 

onderstaande afbeelding in het wit weergegeven. 

 

Resolutie in videomodus: 1920x1080 30fps 
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3. Panorama 360° modus 

 

 

 

Panorama 360° modus legt een ruw beeld van 

360° rondom de camera vast, zoals in 

onderstaande afbeelding te zien is. De zwarte stip 

is de plaats waar de camera zich bevindt. 

 

Resolutie in videomodus: 2048x416 30fps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4-in-1 modus 

  

 

 

De 4-in-1 modus legt een 360° beeld in 4 

opgesplitste vensters vast. Het beeld rechtsboven 

is rechtop en het beeld linksboven is 

ondersteboven. De onderste beelden zijn 90° 

gedraaid. Onderstaande afbeelding geeft de 

omgezette gebieden in het wit weer. Resolutie in 

videomodus: 1280x960 30fps 
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5. 3-in-1 modus 

  

 

 

De 3-in-1 modus legt een 360° beeld in 3 

opgesplitste vensters vast. Het bovenste beeld is 

ondersteboven, het beeld linksonder is 90° 

gedraaid en het beeld rechtsonder is tevens 90° 

gedraaid. Het onderstaande beeld geeft de 

omgezette gebieden in het wit weer. Resolutie in 

videomodus: 1280x960 30fps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2-in-1 modus 

  

 

 

De 2-in-1 modus legt een 360° beeld in 2 

opgesplitste vensters vast. Het bovenste beeld is 

ondersteboven en het onderste beeld is rechtop. 

Het onderstaande beeld geeft de omgezette 

gebieden in het wit weer. Resolutie in 

videomodus: 1280x960 30fps 
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7. 360 VR-modus 

 

 

 

De 360° VR-modus legt een ruw beeld van 360° 

rondom de camera vast, Om video’s in de 360 

VR-modus te bekijken, veeg en draai de video. U 

moet software van een derde op uw PC 

downloaden, zoals “GoPro VR Player”, of het 

videobestand met geïnjecteerde metagegevens 

op YouTube uploaden. 

Voor mobiele apparaten kunt u een APP van een 

derde downloaden, zoals “Homido 360 VR 

player”, of het bestand uploaden op YouTube via 

uw PC en het via de YouTube APP op uw 

smartphone bekijken. 

 

Om de ruwe gegevens die door uw camera zijn 

opgenomen met de metagegevens te injecteren, 

google om na te gaan hoe u 360° of een 360° 

VR-video kunt uploaden. YouTube heeft de nodige 

instructies hiervoor opgesteld. 

 

Resolutie in videomodus: 1920x960 30fps 

 

 

6. Videomodus:  

Druk lang op de ”Menu” knop om de videomodus te openen. Zie hoofdstuk 4. Inleiding van 

functiemenu 

 

Modus: Selecteer een van de opnamemodi uit bovenstaande hoofdstuk 5. Ronde 

modus(visoog) / Panorama 180/ Panorama 360/ 4-in-1/ 3-in -/ 2-in-1/ 360 VR-modus/ 

Afsluiten 

 

Oneindige opnamemodus De oneindige opnamefunctie is standaard ingesteld op 

“UIT”. De lengte van de oneindige opname kan worden ingesteld op 1,3 of 5 minuten. Na 

het verstrijken van deze tijden, wordt de opname als een nieuw bestand ingesteld. 

Oneindige opname maakt het opnemen van onafhankelijke filmsegmenten mogelijk, 

naargelang de geselecteerde tijdlengte. De camera zal ononderbroken films van de 

geselecteerde lengte opnemen, totdat op de opnameknop wordt gedrukt om het opnemen 

te stoppen. Eenmaal de geheugenkaart vol is, zal de camera de opgenomen bestanden 

overschrijven, startend bij de eerste film die werd opgenomen. 

 

Opgelet: De oneindige opnamefunctionaliteit kan alleen worden geactiveerd wanneer er 

een geheugenkaart is ingebracht. 
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Tijdverloop: maakt de opname van een tijdsinterval mogelijk en verbind de frames met 

elkaar om een gecomprimeerde video te maken die over het algemeen een langere 

tijdsperiode vereist. Selecteer tussen UIT, 1 seconde, 2 seconden, 5 seconden, 10 

seconden, 30 seconden, 60 seconden. 

Opgelet: Er kan in deze modus geen geluid worden opgenomen. 

 

WDR (Wide Dynamic Range): is een techniek voor het verwerken van beeld in 

zwakke of extreme lichtomstandigheden of contrastverhoudingen. De Wide Dynamic 

Range kan op UIT (standaard)/AAN worden ingesteld. 

 

Bewegingsdetectie: Betekent dat zodra de camera bewegende objecten binnen zijn 

gezichtshoek detecteert, het automatisch start met opnemen. Als er tijdens de opname 

gedurende 10 opeenvolgende seconden geen beweging wordt gedetecteerd, wordt de 

opname automatisch onderbroken. Kan worden ingesteld op AAN/UIT. Er zijn twee opties: 

 Uit (standaard)  Aan 

 Open het Bewegingsdetectiemenu, selecteer “Aan” en ga terug naar het hoofdscherm. 

  Het  pictogram wordt in de bovenste rij van het scherm weergegeven. Als de 

camera bewegende objecten detecteert start de opname automatisch. Er verschijnt aldus 

een knipperende rode stip  in de bovenste rij van het scherm. De camera stopt met 

opnemen wanneer er gedurende 10 seconden geen wijziging in het beeld is. Als het beeld 

opnieuw wijzigt, start de camera automatisch opnieuw met opnemen. Na elke pauze wordt 

er een nieuw bestand aangemaakt. 

 

Tijdstempel: Als de tijdstempel ingeschakeld is, wordt de tijd op het opgenomen bestand 

weergegeven.  

 

G-sensor: Deze functie wordt over het algemeen gebruikt wanneer de auto aan het rijden 

is. Als een ongeval zich voordoet, wordt de opname automatisch gestart. U hebt keuze uit 4 

niveaus (LV1, LV2, LV3 or LV4) om te selecteren hoe hard de botsing moet zijn om de 

opname te starten.  

LV1: Hoge gevoeligheid, zeer lichte botsing en G-sensor werkt (niet aanbevolen). 

LV4: Lage gevoeligheid, als er een zware botsing optreedt, werkt de G-sensorfunctie en 

wordt de video vergrendeld.   De standaard instelling is UIT. 

 

Geluidsopname Zet de microfoon AAN/UIT. Kan in de videomodus worden gebruikt 

door kort op de omlaag knop te drukken. 
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7. Fotomodus:  

Druk lang op de“Menu” knop om de fotomodus te openen. Zie hoofdstuk 4. Inleiding van 

functiemenu. 

Modus: Selecteer een van de opnamemodi uit bovenstaande hoofdstuk 5.: Ronde modus 

(visoog) / Panorama 180/ Panorama 360/ 4-in-1/ 3-in-1/ 2 -in-1 

Resolutie: 12M (Standaard) / 8M / 5M / 3M 

Kwaliteit: Hoog (Standaard) / Medium / Normaal 

Helderheid: -2/-1,7 /-1,3 /-1 / -0,7 / -0,3 / 0 / 0,3 /0,7 / 1 /1,3 / 1,7 / 2 

Zelftimer: UIT (Standaard) / 3 seconden / 5 seconden / 10 seconden 

Fotoburst: Uit (Standaard) / Drie foto’s / Vijf foto’s / Tien foto’s / Afsluiten. 3, 5 of 10 foto’s 

continu vastleggen voordat het automatisch wordt onderbroken. 

Tijdstempel: UIT / Datum &Tijd (Standaard) / Datum 

8. Afspeelmodus:  

Druk lang op de“Menu” knop om de afspeelmodus te openen. Zie hoofdstuk 4. Inleiding van 

functiemenu 

Map 
select
eren 

Normaal Alle geregistreerde video-/fotobestanden worden geselecteerd 

overeenkomstig de gekozen modus. Normaal, Gebeurtenis, Foto of 

Beweging. U vindt alle opnames in één map of de opnames worden 

in mappen opgeslagen overeenkomstig de datum. Druk op de “OK” 

(3) knop en vervolgens de “Omhoog” (5) of “Omlaag” (7) knop om 

de map te doorlopen. Om de pagina te wijzigen, gebruik de pijlen 

op het scherm. Selecteer ze met de “OK” (3) knop. Doorloop de 

map totdat u het gewenste bestand bereikt. 

Om het bestand te bekijken (Map selecteren): Druk eerst op de 

“OK” (3) knop om het bestand te selecteren. Druk een tweede keer 

op de “OK” knop om het afspelen van de video te starten. 

Het bestand/de map verwijderen (Bestand/map verwijderen): 

Druk eerst op de “OK” (3) knop om het bestand/de map te 

selecteren. Een venster verschijnt met de vraag of u het 

bestand/de map werkelijk wilt verwijderen. Als u het daadwerkelijk 

wilt verwijderen, druk een tweede keer op de “OK” (3) knop. Als u 

de gekozen bestand/map niet wilt verwijderen, selecteer 

“Annuleren” met de “Omhoog” (5) of “Omlaag” (7) knop en druk op 

de “OK” (3) knop . 

Gebeurte

nis 

Besta
nd 
verwij
deren Foto 

Map 
verwij
deren Beweging 

9. Algemene instelling:  

Ga naar de algemene instellingen vanaf elk menu (video-, foto- of afspeelmenu) door kort 

op de “Menu” knop te drukken. Zie hoofdstuk 4. Inleiding van functiemenu 

Datum en tijd: Stel de datum en tijd in met behulp van de “OK” (3) knop en de “Omhoog” 

(5) of “Omlaag” (7) knop. Opmerking: Als u de batterij uithaalt of de batterij is leeg voordat 

u het oplaadt, dan moeten de datum en tijd opnieuw worden ingesteld. Jaar / Maand / Dag / 

Uur / Minuten / Datumweergave 
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Energiebesparing: Stel de energiebesparingsmodus in en het apparaat wordt na een 

bepaalde ingestelde duur automatisch uitgeschakeld. UIT / 1 minuut / 3 minuten / 5 minuten 

Toetsgeluiden: Stel het toetsgeluid van het apparaat in op UIT of AAN. 

Scherminstellingen: Wijzig de instellingen van het scherm.  Schakel de 

schermbeveiliging in en kies de gewenste tijd: 1 minuut, 3 minuten en 5 minuten. Het 

apparaat zal het scherm uitzetten om energie te besparen.  Schakel Scherm draaien in 

om het scherm 180° te draaien. 

Uitschakeling uitstellen: UIT (Standaard) / 30 seconden / 1 minuut 

Beeldfrequentie: Stel de juiste frequentie voor uw locatie in.  Europa (PAL) 50Hz / 

VSA (NTSC) 60Hz. 

Formatteren: Druk op YES (JA) om de ingebrachte MicroSD-kaart te formatteren en alle 

opnames/foto’s die op de kaart zijn opgeslagen te verwijderen. 

Taal: Stel de gewenste taal in: Tsjechisch / Engels / Duits / Frans / Italiaans / Pools / 

Spaans 

Systeeminformatie: Standaard instellingen / Firmwareversie en geheugenruimte van 

MicroSD-ruimte 

 

10. WiFi-verbinding 

Dit apparaat kan via WiFi met een Android of iOS smartphone worden verbonden met 

behulp van de “OTCam360” APP. Om een juiste verbinding te maken: 

 

 Download de “OTCam360” APP vanaf Google Play of Apple APP store en installeer het. 

APP-functies:  Bedien bijna alle functies van de Action camera op afstand via de 

WiFi-verbinding.  Bekijk de real-time beelden, neem video’s en foto’s, en beheer het 

downloaden van bestanden.  Max. afstand tussen camera en smartphone is circa 10m. 

 

 

 

 

 

Apple App Store “OTCam360” APP Google Play Store 

 

 Schakel de Action Cam in. Druk op de “Omhoog” (5) knop om de WiFi-functie te 

activeren. Het LCD-scherm geeft de WiFi-hotspot en het wachtwoord weer. 

SSID: Technaxx360Cam-Wifi; Wachtwoord: 87654321 

Opmerking: De WiFi kan alleen in de video- of fotomodus worden geactiveerd. 
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Zoek de WiFi-hotspot van de Action Cam in uw smartphone en voer het 

weergegeven wachtwoord in op de LCD. De camera zal vervolgens via WiFi met uw 

smartphone een verbinding maken. Opmerking: Bij Android krijgt u de volgende melding: 

Wilt u naar een ander beschikbaar netwerk gaan? Als u “Nee” selecteert, blijft u met het 

huidig netwerk verbonden. Selecteer “No” (Nee)! 

  

iOS-apparaat Android-apparaat 

 

 Open de “OTCam 360” APP op de smartphone. De camera moet automatisch 

een verbinding maken.  

 

Als het apparaat niet automatisch wordt 

verbonden, druk op de verbindingsknop aan de 

rechterkant. De camera maakt een verbinding 

met uw telefoon en er wordt live beeld op uw 

scherm weergegeven. 

Opmerking: Als de “cameralijst” niet verschijnt, 

druk op de rechter knop aan de rechterkant in de 

tweede afbeelding hieronder. 

 

Verbinden 

 

Cameralijst 

openen 

Druk op de knop aan de rechterkant om de 

verbinding tussen uw smartphone en de camera 

te verbreken. 
 Verbinding verbreken 
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Verbindingsinterface (Cameralijst) 

  

 

 

Live weergave-interface 

  

iOS-apparaat Android-apparaat 
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Alle opgeslagen bestanden (video en foto) op de MicroSD-kaart van de camera. 

  

 

 

Opgenomen video’s die op de MicroSD-kaart van de camera zijn opgeslagen. 

  

iOS-apparaat Android-apparaat 
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Genomen foto’s die op de MicroSD-kaart van de camera zijn opgeslagen. 

  

 

Lokale mappen (iOS)/ APP-mappen (Android): Hier vindt u de bestanden die u vanaf de 

camera hebt gedownload. 

Technaxx360Cam-Wifi: Hier kunt alle bestanden vinden die op de micro SD-kaart 

opgeslagen zijn. Download de video/foto naar uw smartphone door op de download knop 

te drukken. 

  

iOS-apparaat Android-apparaat 
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Open het menu door op het pictogram rechts te drukken. Selecteer de modus 

die u wilt opnemen in; Open ook de uitgebreide instellingen door op het 

tandwielpictogram te drukken. Scrol omlaag voor meer instellingen. 

  

 

Uitgebreide instellingen, scroll omlaag voor meer instellingen. Voor meer uitleg, zie 

bovenstaande camera-instellingen 

  

iOS-apparaat Android-apparaat 
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11. Extra functies 

Het bestand op de computer controleren 
Sluit de MicroUSB-kabel (meegeleverd) aan op uw computer en de Action Cam. Het 

massaopslagapparaat wordt automatisch geopend of u moet het handmatig openen om de 

opgeslagen video-/fotobestanden te bekijken. Als de camera na het aansluiten van de 

Micro USB-kabel niet wordt ingeschakeld, zet de camera aan. Een blauw scherm 

verschijnt. Selecteer de USB-modus door op de “OK” (3) knop te drukken.  

Er worden nu 3 mappen weergegeven: gebeurtenismap, bewegingsmap en fotomap. Kies 

een map om de overeenkomstige bestanden te controleren. Opmerking: De handmatig 

opgenomen video’s worden niet in een map opgeslagen. 

 

HDMI TV-weergavefunctie (optioneel) 
Sluit een Micro HDMI** (**niet inbegrepen) kabel aan op de aansluiting van de Action Cam 

(10) en uw HDTV. Stel de TV in op de HDMI-ingangsaansluiting. Het beeld van de camera 

wordt vervolgens op de TV weergegeven in maximale resolutie 1080p 30fps. Opmerking: 

Het scherm van de Action Cam wordt zwart. 

 

12. Technische specificaties 

CMOS-sensor 3MP 1/3” CMOS (AR0330) 

Videoresolutie 

Ronde modus (visoog): 1344x1344 30fps / Panorama-180 

modus:1920x1080 30fps / Panorama 360 modus: 2048x416 

30fps / 4-in-1 modus: 1280x960 30fps / 3-in-1 modus: 128x960 

30fps / 2-in-1 modus: 1280x960 30fps / 360-VR mode: 

1920x960 30fps 

Beeldkwaliteit 12M / 8M / 5M / 3M 

Lens 180° super grote panoramische lens (diameter is circa 27MM) 

Belichting -2, -1,7, -1,3, -1, -0,7, -0,3, 0, 0,3, 0,7, 1, 1,3, 1,7, 2 

Witbalans Automatische instelling 

Fotomodus Normale foto-opname; zelftimer; fotoburst 

Videomodus 
Normale video-opname; oneindige opname; tijdsverloop; 

bewegingsdetectie; G-sensor 

Afspeelmodus 

Ronde modus (visoog), 180° panoramamodus, 360 

panoramamodus, 4-in-1 modus, 3-in-1 modus, 2-in-1 modus, 

360° VR-modus. 

Scherm 1,5” LCD (320x240) 

Fotoformaat JPEG 

Videoformaat Formaat: MP4; Compressieformaat: H.264 

Gegevensverbinding Micro USB2.0, Micro HDMI (Optioneel) 

Extern geheugen MicroSD**-kaart tot 64GB, klasse 10 (**niet inbegrepen) 

Vermogen / Stroomverbruik DC 5V/1A   /    DC 5V/600mA 

Led-controlelampje Blauw is statuscontrolelampje, Rood is oplaadcontrolelampje 
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Ingebouwde microfoon en luidspreker. Luidspreker 8 Ω / 1W 

G-sensor ST-LIS3DH 

WIFI Ondersteuning 

Batterij  
Oplaadbare en vervangbare 900mAh Lithium-ion batterij 3,7V 

met 3,33W 

Oplaadtijd ~3–4 uur (met gebruik van DC 5V/1A netadapter) 

Opnametijd met 1080P ~60 minuten 

Taal Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Pools, Tsjechisch  

Besturingssysteem Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 en Mac 10.5 of hoger 

Gewicht & Afmetingen 

(zonder behuizing) 
80g (met batterij) / (L) 4,8 x (B) 4,3 x (H) 5,0cm 

Bedrijfstemperatuur –10°C tot +55°C 

Opslagtemperatuur – 20°C tot +70°C 

Waterdicht Alleen met waterdichte behuizing, tot 30m diep. 

Beschermingsklasse IP68 (geval) 

Inhoud van  

verpakking 

Action Cam FullHD 360° TX-96, Micro USB naar USB-laadkabel, 

Waterdichte behuizing, Vaste voet & Fietsbeugel, 2x voetstukken en 2x 

helm-voetstukken, 2x steun voor statief, Achterklem en 3x conntectie 

stukken, 3x linten met klittenbandsluiting, 2x 3M stickers en kabelbanden, 

Reinigingsdoek , Handleiding 

 

Warnings 

 Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs 

schade.  Laat het apparaat niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica 

of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.  Bewaar het apparaat in een 

droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. 

Stel geen batterijen bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht.  Houd het apparaat uit de 

buurt van kleine kinderen.  De apparaat wordt warm na een langdurig gebruik. Dit is 

normaal.  Gebruik alleen accessoires van ons merk. 

 
Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van 
batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een 
arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en 
(–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe 
batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, 
u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! Risico op letsel! Gooi 
nooit batterijen in een vuur! Ontploffingsgevaar! 

 
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn 
grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af 
met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen 
verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het 
gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of 
andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen 
zorgvuldig af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 
105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland 

 

 


